ZAKRĘT NA ROGU

Artykuł Geoffrey’a Hoppe w Magazynie Shaumbry – sierpień 2021
Już za kilka dni odbędzie się ostatni Shoud z serii Merlin Ja Jestem. To od 1999 roku daje 22
serie i w sumie 270 miesięcznych Shoudów. To jest przez te wszystkie lata cała masa przesłań i
mądrości od Tobiasza i Adamusa.
Po zestawieniu tych liczb, usiadłem na chwilę, aby wczuć się w destylowaną energię wszystkich
Shoudów i wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek je czytali lub oglądali. Uczucie to jest
przytłaczające, jest w nim wiele łez i śmiechu, wglądów i oporów, magii i wyzwań. Jest to
niezwykle głęboka biblioteka, która obejmuje podróż Shaumbry, od przebudzenia do
mistrzostwa i Czasu Maszyn. To jest twoja historia, moja historia i nasza historia.
Adamus podał nam już nazwę nowej serii, która rozpocznie się 2 października 2021 roku. Seria
nosi nazwę: Sztuka Ławkowania (sztuka obserwacji rzeczywistości bez osądu i angażowania się –
przyp.tłumacza). Tytuł wskazuje, dokąd zmierzają sprawy w tej kolejnej serii. Jesteśmy gotowi,
aby wypełnić naszą pasję i cel na to życie. Przybyliśmy tutaj w tym najbardziej znaczącym
czasie na planecie, aby promieniować naszą świadomością, bez agendy. To z kolei oświetla
nowe potencjały dla ludzkości, które mogą mieć wpływ na wszystko, od technologii, praw
człowieka, stosunków rasowych, polityki i finansów do rolnictwa, głodu, środowiska, itd. Nie
chodzi tu tylko o główne problemy globalne. Twoje światło dotyka również związków, muzyki,
sportu, filmów, edukacji, rozrywki, pracy i wielu innych. Kiedy świadomość świeci bez agendy,
ma wpływ na każdą dużą i małą rzecz.
Seria Sztuka Ławkowania oznacza, że jesteśmy na to gotowi. Mogliśmy osiągnąć nasze
Urzeczywistnienie na długo przedtem, ale wielu Shaumbra czekało do tego szczególnego czasu,
aby w końcu na to pozwolić. Jak mówi Adamus, tak naprawdę nie musicie "pracować" nad
swoim Urzeczywistnieniem. Praca nad nim jest największym rozproszeniem uwagi
ze wszystkich i łatwo może stać się kolejną grą umysłu. Po prostu na to pozwalasz. Twoja
Dusza wykona każdą pracę, która musi być wykonana. Musicie tylko wziąć głęboki oddech i
Pozwolić.

Czekaliśmy, ponieważ teraz jest czas, kiedy planeta
najbardziej tego potrzebuje i pragnie. Jednym z
następstw pandemii koronawirusa jest to, że ludzie mają
ogromne pragnienie nowego przywództwa i nowych
odpowiedzi. Niekoniecznie ufają swoim rządom, nie czują
się komfortowo wśród swoich duchowych przywódców,
nauczycieli, policji czy instytucji medycznych. Stało się to
aż nazbyt widoczne podczas pandemii. Dzisiejsi
"przywódcy" - ci, których ludzie podziwiają - to na ogół
gwiazdy pop, celebryci i sportowcy. Czy myślisz, że
jakakolwiek agencja reklamowa wybrałaby polityka lub
papieża, aby poparł ich produkty? Zamiast tego zwracają
się do kogoś, którego masy podziwiają, na przykład do
popularnych artystów. Chodzi o to, że ludzie szukają nowych odpowiedzi i liderów właśnie teraz.
Czysta świadomość pomoże wyłonić nowych liderów i myślicieli jutra.
Skręciliśmy za rogiem. Twoje Urzeczywistnienie jest albo tutaj, albo jest bliskie. Nie
zastanawiajcie się nad tym, chyba że Smok ma jeszcze kilka rzeczy do oczyszczenia, a wtedy
jest to tylko kwestia uwolnienia tego, co jest problemem. Jesteśmy tutaj, aby usiąść na ławce w
parku jako wcieleni Mistrzowie i pozwolić naszej świadomości zabłysnąć. Ławka w parku jest
metaforą odprężenia, przyjęcia tego na luzie, nie noszenia świata na swoich barkach, nie
chwytania za broń czy wplątywania się w zamieszanie masowej świadomości.

Możemy skorzystać ze wskazówki Marka Twaina, utalentowanego amerykańskiego pisarza i
jednego z życiorysów Adamusa, poprzez opowiadanie historii, pozwalając na ujawnienie się
naszego wewnętrznego humoru i obserwując świat wokół nas. Mark Twain był znany z tego, że
był świetnym obserwatorem ludzi i z pewnością było w tym wiele dowcipu i humoru.
Ławka w parku jest symbolem zdejmowania ciężaru z nóg, siedzenia z dala od zgiełku masowej
świadomości, wzięcia głębokiego oddechu i świecenia dalej. Nie potrzebujesz ławki w parku;
możesz to zrobić siedząc na łące przy rzece, podczas popołudniowego spaceru, siedząc w
kawiarni, lub w każdym innym miejscu, gdzie możesz się zrelaksować przez krótką chwilę.
Jestem pewien, że Adamus zabierze nas porzez kilka merabów i wyjaśni nieco więcej na temat
Sztuki Ławkowania.
Przeszlismy za próg, co oznacza, że nie musicie już więcej zmagać się z waszymi osobistymi
problemami. Wszystkie pozostałe stare problemy osobiste same się rozwiążą. Proszę, nie
męczcie się, nie martwcie się, nie wątpcie. Po prostu pozwólcie na to, co może nadejść. Już to
wiesz, ale teraz jest czas, aby tego doświadczyć. Nigdy.Więcej. Cierpienia. Po prostu to
powstrzymaj to.
Adamus wie, że będziemy mieli pewne nowe wyzwania, ponieważ
zdecydowaliśmy się pozostać tutaj na planecie w ludzkiej formie ORAZ jako
wcieleni Mistrzowie. Wyzwania te nie będą w niczym przypominać tego, z
czym mieliśmy do czynienia w przeszłości, jak karma przodków, karma
przeszłych żyć, brak obfitości i brak poczucia własnej wartości. Pojęcie
własnej wartości powoli zanika, gdy w końcu odnajdziecie swoją prawdziwą
pasję i cel w tym życiu. Te problemy były bardzo stare i bardzo zakleszczone
i pozornie zajęły całą wieczność, aby je rozwiązać, ponieważ z jakiegoś
dziwnego powodu postanowiliśmy się ich trzymać. Nowe "problemy" będą
łatwiejsze do uwolnienia i szybsze do przekształcenia w mądrość.
Nadal będą występować pewne fizyczne problemy, chociaż uwolniliśmy już
emocjonalny komponent, ponieważ stare energie utknęły w naszych ciałach
fizycznych. Adamus wraz z FM (John Kuderka) z pewnością zajmą się tym w
nadchodzących sesjach. Większość problemów z którymi przyjdzie nam się
zmierzyć, będzie związana z masową świadomością.
Sprawy takie jak irytujący ludzie, przejmowanie energii, głośne dźwięki,
obserwowanie - ale nie reagowanie - jak ludzkość od czasu do czasu schodzi
w ślepy zaułek, tłumy, łobuzy, agendy, spiski i inne sprawy związane z
przebywaniem wśród ludzi. Myślę, że jedną z rzeczy, które się wydarzą, po
przejściu przez etap "Ludzie są tak cholernie irytujący" jest to, że dojdziemy
do zupełnie nowego zrozumienia i współczucia dla ludzi. Ten etap
przychodzi, kiedy zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę nie mogą nam nic
zrobić. Nie mogą naruszyć lub przejąć naszej energii, więc denerwujące lub
budzące lęk cechy znikną.
Tobiasz był z nami przez pierwsze 10 lat, aby ponownie zebrać Shaumbrę i
aby przypomnieć nam, że nie jesteśmy szaleni. Pomógł nam być
świadomymi naszych problemów, ale nie mieć obsesji na ich punkcie.

Adamus pojawił się 12 lat temu, aby rozpocząć ostateczny proces Urzeczywistnienia. Przeszedł
od kopania nas po tyłkach do wprowadzenia nas do naszego smoka. A wszystko to przy
jednoczesnym wyjaśnianiu zasad fizyki rzeczywistości. Teraz jesteśmy na zakręcie. Nadszedł
czas, aby zrobić to, po co tu przyszliśmy: Zrelaksować się w naszym Urzeczywistnieniu i
oświetlić naszą krystalicznie czystą, wolną od agendy świadomość planecie. Wtedy to
od innych zależy, co chcą z tym zrobić. Bądźcie obserwatorami i patrzcie co się stanie dalej.
Zobaczysz wtedy, dlaczego czekałeś aż do teraz.
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